
 

 

91 

 ء(1026 يوليو -يناير) يبلالد
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 قراءة في التراث المطبوع والمخطوط للعالمة عبد الحميد الفراهي
A SURVEY OF FARAHI'S PUBLISHED AND 

UNPUBLISHED WORKS 

 ٤تمد عمَت بن أيب سفيان اإلصالحي

ABSTRACT: 

Abdul Hameed Farahi was a great scholar of twentieth century. He 
focused his study on Qur'anic studies, and derived some results which 
were regarded as a mile stone in the field of Qur'anic Studies.  

His study begins from the language of Qur'an, which means to explore the 

exact meaning of the words used in Qur'an by finding out there roots and 
usages in the classical Arabic literature, to avoid, the mistakes which can 
occur by using the dictionaries available now. Because they do not 
differentiate between the meaning of a word in different ages, so if 
someone takes a meaning of the word used in Qur'an it does not mean 
that it would be the meaning of the period in which Qur,an was revealed. 
but it might be the meaning of latter periods, 

 Our many Mufassirs and scholars do not mind this important thing so 
they indulged in serious contradictions. Frahi wrote "Mufrada-tul-Qurán 

in this regard. 

From the language of Qura,n Frahi's study expands to the rhetoric of the 

Qur'an and its lingual beauties. 

He wrote "Jamhara-tul-Balaghah and "Äsalib-ul-Qur'an to describe that 
“Qur,nic language is above from the ordinary Arabic language, that is why 
it is a lingual  miracle of God, so the ordinary rules of Arabic language 
some time do not apply on Qur’an  but it cross the boundary of the 
language , so the language of Qur’an needs a special study, 

From the rhetoric of Qur’an Frahi's study goes to the coherence of Qur’an. 

Frahi describes that coherence is the key to understand the Qur’an. 

Farahi is the first person who began his" Tafsir" in the light of coherence 
and proved that Qur’an is a complete book of God. To prove it he wrote 
Dalail-al-Nizam" and "Al-Takmeel –fi- Usuluttawil"  

                                                 
 باحث، قسم اللغة العربية وآداهبا، اٞتامعة ا١تلية اإلسالمية، نيود٢تي، ا٢تند 
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Apart from these books Farahi called for recompilation of Islamic sciences 
because they are not compiled in Qur’anic view of point, In this regard he 
wrote Hujaj-ul-Qur'an and Hikma-tul-Qur’an. 

There are many other books in this project which are still in manuscript 
forme, they are also very important, and need to some who publish it. 

KEYWORDS: Hikma-tul-Qur’an., Farahi's, Tafsir, Hujaj, Lingual 

 لساني،  حجة، تفسير،  الفراهي،  ة القرآنحکمالكلمات المفتاحية:
 الملخص

 اٟتمد هلل رب العا١تُت والصالة والسالم على سيد األنبياء وا١ترسلُت وبعد:

 المطلب األول: خلفية تراث الفراهي )مقدمة(: يتألف ْتثي من ٙتانية مطالب

لكثرة رجال العلم والفكر واألدب ومن أظلم  يعد القرن الرابع عشر ا٢تجري من أخصب عصور التاريخ
ا أدوارىا من ناحية جور االستعمار على ا١تنكوبُت من أبناء الدول الصغَتة وقد أحدث ىذا اٞتور صراعً 

 يف  ا بُت أبناء الدول الصغَتة وأفراد االستعمار الغاشم فأ٧تبت كل أمة رجااًل ا عنيفً ا وعلميً ا وأدبيً فكريً 
 ٟتياة.كل ٣تال من ٣تاالت ا

وكانت االمة االسالمية أكثر االمم مواجهة لشدائد ىذا االستعمار ألهنا خسرت يف ا١تعركة أضعف ٦تا 
خسر هبا اآلخرون فحاول االستعمار أن يقضي عليها إىل آخر ما ٘تلكها من كنوز دينية وفكرية وعلمية 

 وأدبية بعد أن قضى على ثروهتا ا١تادية. 

وكان من  إصالح ما فسد يف األمة االسالمية ييورين التفتوا إىل هلل ٢تا رجااًل يف ىذه الفًتة اٟترجة قيض ا
ى عبد اٟتميد الفراىي، مل يكن الفراىي من مثقفي العلوم بُت ىذه الرجال أحد من علماء ا٢تند يسم  

ما و سالمية فقط بل درس العلوم اٟتديثة ورأى عن كثب مكائد االستعمار يف نشر االفكار الفاسدة اإل
سالمية عن مصادرىا األصيلة من القرآن بعاد األمة اإلأيبثها من بذور االفًتاق واالنتشار وما حياو٢تا من 

 والسنة وخلق الشكوك والشبهات يف صدق الديانة االسالمية. 

 المطلب الثاني: محاور أساسية في تراث الفراهي )تمهيد(
بده والعالمة رشيد رضا والعالمة ٚتال الدين كثَت من علماء ىذه األمة مثل العالمة ٤تمد ع  لقد قام

بالدفاع عن الدين االسالمي وتقدمي شريعتو ا١تطهرة أمام الناس يف األفغاين والعالمة شبلي النعماين 
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وقد تأثر ا١تعلم عبد  أسلوب جديد وإصالح ما طرأ على العلوم االسالمية والعربية من األفكار االجنبية 

ة االصالحية وبدأ يدرس العلوم االسالمية وبعد طول دراستو وصل إىل ىذه اٟتميد الفراىي هبذه اٟترك
النتيجة أن سر ٧تاح ىذه األمة تكمن يف تعليمات القرآن الكرمي ا٠تالصة وما صح عن النيب صلى اهلل 
عليو وسلم من األحاديث النبوية ولكن األمة اإلسالمية يف عصر من عصورىا بعدت عن القرآن الكرمي 

رة اشتغا٢تا بعلوم ا١تنطق والفلسفة ونشوء الفرق الباطلة يف البالد االسالمية ولذلك مل يبق أي بسبب كث
علم من العلوم االسالمية والعربية إال وقد تأثر بعقلية اليونان وطرق استدال٢تا دون التذوق بطبيعة القرآن 

لفرق الكثَتة اليت كانت تستغل الكرمي واألحاديث النبوية ليكونوا على بصَتة منهما فنشأت الطوائف وا
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية لتحقيق طموحاهتم الفاسدة ومل يكن ىناك أي علم حيول دون ىذه 
االستدالالت الفاسدة فلما فكر الفراىي يف ىذه الناحية رأى أن القرآن الكرمي بريء من ٚتيع ا١تفاىيم 

القرآن الكرمي حيمل يف طياتو نظاما معينا من أولو إىل آخره ا٠تاطئة اليت تنسب إليو الفرق الباطلة ألن 
وال ديكن ألحد أن يقطع أي آية من آياتو من النظام الذي يربطو وىو الذي يعُت مفهومو والقرآن 
الكرمي يفسر آياتو بنفسو فإذا أراد أحد أن يعرف النظام اال٢تي لإلنسان يف ىذا العامل فال بد أن يرجع 

وجود يف داخل القرآن الكرمي وىذا النظام يهديو إىل منطق جديد دون منطق اليونان ليعرف إىل النظام ا١ت
 بو االنسان السنن اال٢تية يف الكون والقرآن الكرمي ىو الشمس اليت تستنَت بو كوكبة حياة االنسان فال

اليوم فقد وضعتها بد أن تدون ٚتيع علومو يف ضوء منطق القرآن الكرمي ومبادئو وأما العلوم اليت توجد 
اٟتضارات يف يياب الكتاب اال٢تي فليس ٢تا أساس متُت وأما العلوم اليت وضعت بعد نزول القرآن 
الكرمي فال شك أهنا استلهمت بتعليمات القرآن الكرمي ولكن بسوء اٟتظ قد استفادت يف تدوينها 

عربية والقرآنية اليت وضعت ٠تدمة بأسس منطق اليونان وىي أسس يأباىا ا١تنطق القرآين حىت أن العلوم ال
القرآن الكرمي قد تأثرت كثَتا بعلوم اليونان وىذا ىو سبب انتشار األمة وضعفها ولذلك استعرض أوال 

 د.العلوم اليت وضعت لفهم القرآن الكرمي وحاول أن يرسم خطة لوضعها من جدي

 رئيسية( المطلب الثالث: التعريف بتراث الفراهي )المطبوع والمخطوط( )نقطة
ا ٜتسة كتب يف ظاىر عشر ٣تلدً  الفراىي قد وضع خطة لتأليف الكتب حول القرآن الكرمي يف اثٍتإن 

القرآن الكرمي وىي تاريخ القرآن الكرمي )ا١تخطوط( مفردات القرآن الكرمي وأساليب القرآن الكرمي 
حجج و وىي حكمة القرآن، والتكميل يف أصول التأويل ودالئل النظام وسبعة يف باطن القرآن الكرمي 

أسباب و صول بأحكام الرسول، حكام األوأالقائد إىل عيون العقائد، والرائع يف أصول الشرائع، و القرآن، 
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ا يسمى نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان الرسوخ يف معرفة الناسخ وا١تنسوخ. وقد ألف تفسَتً و النزول،  

 يَتىا من الكتب ال نريد اإلحصاء.

 لرابع: قيمة تراث الفراهي )نقطة رئيسية(المطلب ا
الكتب اليت ألفها الفراىي ىي معامل يف طريق تدوين العلوم االسالمية والدراسات القرآنية من جديد، 
ألن اٟتاجة ماسة ملحة أن نستعرض الًتاث االسالمي وندوهنا من جديد يف ضوء القرآن الكرمي 

 .واألحاديث النبوية

 ألهم جوانب التراث المطبوع للفراهي. )نقطة رئيسية(المطلب الخامس: قراءة 
عندما نستعرض الًتاث ا١تطبوع للفراىي ٧تد أنو ٤تاولة لفهم ظاىر القرآن الكرمي وباطنو وا١تراد بالظاىر 
لغة القرآن الكرمي وأساليبو ونظمو وأما باطنو فا١تراد منو فهم معاين القرآن الكرمي وما يستنبط منو من 

اىُت ويف ىذا الصدد قد ٖتدث عن كالم العرب واللغة العربية وعلومها والبالية ويَتىا من األسس والب 
 اآلداب العربية.

 المطلب السادس: قراءة ألهم جوانب التراث المخطوط للفراهي. )نقطة رئيسية(
استعرضت فيو الًتاث ا١تخطوط للفراىي، وذكرت فيو سبب تأليفو وأىم عناوينو وسبب عدم طباعتو 

 .مكان وجوده مع ذكر قيمتو يف تراث الفراىيو 

 المطلب السابع: تقييم التراث المطبوع والمخطوط للفراهي. )نقطة رئيسية(
بعد دراسة تراث الفراىي ٧تد أن الفراىي كان إنسانًا واإلنسان خيطئ كما يصيب فالكتب اليت ألفها 

والتحقيق ولو أن البعض حيتاج إىل الفراىي والنظريات اليت قدمها ترشد إىل جانب مهم من البحث 
مزيد من الدقة ألن الفراىي مل يستطع أن يكمل كثَتا من أعمالو ومل تتوفر لو ا١تصادر اليت طبعت فيما 

 بعد.

 المطلب الثامن: خاتمة البحث
 الفراهي )مقدمة(العالمة عبد الحميد المطلب األول: خلفية تراث 

صور التاريخ، فإنو قد أ٧تب رجااًل كثَتًا يف ٥تتلف ٣تاالت يعد القرن الرابع عشر ا٢تجري من أخصب ع
اٟتياة، والسبب يرجع يف ذلك إىل الظروف واألوضاع اليت سادت يف العامل كلو ويف بالد آسيا والشرق 

 األوسط خاصة.
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فا٠تالفة العثمانية كانت تلفظ آخر أنفاسها واالستعمار البيطاين كان حياول أن يستقر يف ا١تناطق   

سالمية وينشر حضارتو وثقافتو ونظرياتو يف العامل اإلسالمي، ليقطع صلة ا١تسلمُت عن ماضيهم ايجميد اإل
ومنابعهم االصيلة من القرآن واألحاديث النبوية والثقافة االسالمية اليت تستطيع أن تنفخ روًحا جديدة 

 يف جسد األمة ا١تريض.

أدوارىا يف التاريخ، ألن العلوم األجنبية اليت وعلى جانب آخر كانت األمة اإلسالمية ٘تر بأحط  
دخلت يف الدولة اإلسالمية يف العصر العباسي، قد أثرت كثَتًا يف طريقة الفكر والنظر وأسلوب الكتابة 
والبحث وطريقة التأليف والتصنيف وتفاقم األمر إىل حد أن العلوم قد أصيب ّتمود علمي وعقلي وأثَت 

 العلماء ا١تسلمُت والفالسفة وا١تتكلمُت وظهر كثَت من القضايا اليت اٞتدل الذي ال جدوى لو بُت
 أصبحت سببا لنشوء الفرق الباطلة والعلوم الفاسدة.

ولكن يف تلك العصور قد واجهها العلماء ا١تسلمون بسالح من االديان والعقيدة ا٠تالصة وبنور من 
مت الدولة االسالمية إىل دويالت كثَتة وثارت القرآن والسنة ولكن عندما اهنارت الدولة العباسية وانقس

اٟتروب بينها وحدثت تلك الفتنة العظيمة اليت كادت أن تقضى على كثَت من الًتاث االسالمي إتو 
العلماء ا١تسلمون إىل حفظ ذلك الًتاث من الضياع ومل جيدوا فرصة لتنقيحو من االضافات وا١تؤثرات 

 بعلوم ا١تنطق والفلسفة.اليت طرأ عليو لكثرة اشتغال الناس 

 ا١تناطق يف مصاٟتو فلما أراد االستعمار أن ينبت بذور االفًتاق يف األمة االسالمية استخدم لتحقيق
اليت مل تكن اسالمية خالصة بل جاءت من العلوم األجنبية  االسالمية الروايات واألفكار واآلراء

 ودخلت يف مؤلفات ا١تسلمُت.

السالمية اليت بدأت يف العصور اإلسالمية االوىل قد واجهت يف سبيلها ألن ٤تاولة تدوين العلوم ا
عقبات أثرت يف مسَتهتا وأىدافها ومناىجها فلم يتم التدوين لكثَت من العلوم على ا١تستوى الذي أراد 
بو األولون مثاًل القرآن الكرمي الذي كان يف حياة الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم أٚتعُت مصدر ٚتيع 

هودىم ومركز ىدايتهم ٞتميع أعما٢تم  ولكن يف العصور ا١تتأخرة عندما دخلت األعاجم يف البالد ج
االسالمية وترٚتت العلوم األجنبية إىل العربية نفقت سوقها إىل حد أنو مل يبق للقرآن الكرمي الصدارة 

  9اليت حظي هبا يف عهد الصحابة رضي اهلل عنهم.

ونت لفهم القرآن الكرمي أصبحت بعيدة عن ا٢تدف بسبب اشتغال وكذلك العلوم العربية اليت د
أصحاهبم با١تسائل الفرعية و٥تاصماهتم يف تدوين ا١تسائل فكثَت من الشواىد انتحلوىا إلثبات قواعدىم 
واألمر الذي ىو أشد منو أهنم مل يدرسوا القرآن الكرمي بإمعان النظر لذلك ىم يقولون يف كثَت من 
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يوجد يف القرآن وىو موجود فيو ومن يريد قراءة ىذين األمرين فليقرأ كتاب دراسات  القواعد أهنا ال 

  5وتدليس ابن مالك يف شواىد النحو. 2ألساليب القرآن الكرمي لعبد ا٠تالق عضيمة

وبسبب ىذه االشياء وجد االستعمار سبياًل لبث الشكوك والشبهات يف صحة الديانة االسالمية ونشر 
دة لدين اإلسالم فلما اشتد ىجوم االستعمار على الدين االسالمي اضطربت األمة التعليمات ا١تضا

اإلسالمية وبدأ علماء ا١تسلمُت يف ٥تتلف أقطار العامل يفكرون يف الدفاع عن الدين اإلسالمي فلم 
على  جيدوا سبياًل إلنقاذ األمة من ىذه الورطة إال أن يقوموا بدراسة العلوم االسالمية من جديد لَتدوا

الشكوك والشبهات اليت أثارىا الغرب ضد الدين االسالمي وبأثر ذلك بدأت حركة إصالح العلوم 
والفنون وكان على رأسها العامل الكبَت ٤تمد عبده والعالمة ٚتال الدين االفغاين واألستاذ رشيد رضا 

نعماين والعالمة اقبال ا١تصري ويف ا٢تند بدأت ىذه اٟتركة عند السَت سيد أٛتد خان والعالمة شبلي ال
 واألستاذ أبو األعلى ا١تودودي كلهم دعوا إىل عملُت مهمُت: 

األول: رد شبهات ا١تستشرقُت يف ضوء التعليمات اإلسالمية من القرآن والسنة وتقدديها يف أسلوب 
 عصري جديد. 

اليت دخلت يف  الثاين: دراسة العلوم العربية واالسالمية من جديد ليخلصوىا من البحوث واالضافات
 مؤلفات ا١تسلمُت وال جدوى ٢تا.

نشأ الفراىي يف ىذا اٞتو وتأثر هبذه اٟتركة اإلصالحية خالل دراستو عند أخيو العالمة شبلي النعماين 
و١تا التحق بعلي كره شاىد عن كثب مكائد االستعمار يف ٘تويو اٟتق بالباطل وبدأ يفكر يف ضعف 

ميدان اٟتياة مع أن القرآن الكرمي الذي يضمن ٢تم السعادة والعلو يف  ا١تسلمُت وٗتاذ٢تم وانسحاهبم عن
الدنيا واآلخرة كان يف أيديهم ولكنهم كانوا أحط األمم يف ذلك الوقت وكانوا مصابُت بكثَت من 
الضالل الفكري واال٨تراف االجتماعي فلما فكر الفراىي يف ىذه األوضاع بدا لو أن القرآن الكرمي 

ولكن األمة االسالمية مل جيعل القرآن الكرمي بعد صدر االسالم مشًسا يستضاء هبا يف  صادق يف وعده
ٚتيع ٣تاالت اٟتياة ومل يدون ٚتيع العلوم وا١تعارف يف ضوء الفكر القرآين ا٠تالص ألن القرآن الكرمي 

دة تشكل أسًسا يغَت وجهة نظر اإلنسان ٕتاه كل شيء تغَتًا جذريًا ال جزئًيا ويقدم منطًقا وفلسفة جدي
 جديدة لكل حقل معريف وفكر إنساين. 

ولذلك اذا مل يستعن االنسان يف تشكيل أي علم من العلوم أو تطوير أي معرفة من ا١تعارف ٔتنطق 
القرآن ووجهة نظره مل تكن قبلتو صحيحة وال صالتو مقبولة. فأعد الفراىي مشروًعا علمًيا لدعم حركة 

يت بدأىا االمام شاه ويل اهلل الدىلوي يف ا٢تند وإصالح ما فسد يف العلوم الرجوع إىل القرآن الكرمي ال
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الدينية واآلداب العربية بسبب تدخل العناصر األجنبية فيها والنهوض بنظام تعليمي جديد يقوم على  

أساس األصالة يف الفكر اإلسالمي، والبعد عن ا٠تالفات والنزاعات، والتحرك يف البحث عن ا١تفاىيم 
 نية والشرعية يف ا١تصادر اإلسالمية دون التقليد ٔتفهوم بينو العلماء يف عصر من العصور اإلسالمية.الدي

 المطلب الثاني: محاور أساسية في تراث الفراهي
كما ذكرنا آنًفا أن الفراىي قد تأثر بأوضاع ا١تسلُت يف كل العامل واٟتركات اإلصالحية والتجديدية 

 تستمر يف ٥تتلف أقطار العامل فساىم فيها بتحقيقاتو ونظراتو.  لألمة اإلسالمية اليت كانت

وكان الفراىي حيتج بأن األمة اإلسالمية اليت ٘تر بأحط أدوارىا ال ديكن ٢تا أن تبوأ ٔتكانة عظيمة بُت 
 األمم إال أن جيعل القرآن الكرمي ٤توًرا ٞتميع جهودىا ومصدًرا يرجع إليها يف ٚتيع أمورىا. 

ن لألمة أن ٖتصل عليها إال إذا كانت تفهم القرآن الكرمي فهًما صحيًحا، والفهم الصحيح وىذا ال ديك
حيتاج إىل ا١تعرفة الصحيحة للسان العريب ا١تبُت، الذي أنزل فيو القرآن الكرمي، والعريب ا١تبُت ال يوجد إال 

تكاثرت ثقافات األمم، يف كالم اٞتاىليُت واإلسالميُت دون كالم العصور اليت تداخلت فيها اللغات و 
 فال يفرق فيها بُت العريب القح والعريب ا١تولد. 

با١تفردات وأساليب  تزخر شعرىم ألهنا ودواوين و١تعرفة العريب القح جيب التذوق التام ٓتطب العرب
 العرب وطرق بياهنم وسننهم يف معاٞتة الكالم من النثر والشعر.

وم العربية من النحو والصرف والبالية وا١تعاجم مل تعنت إىل ولكن بسوء اٟتظ الكتب اليت ألفت يف العل
ىذا اٞتانب ا١تهم بوجو خاص لذلك ٧تد أهنا ال تفرق يف االستشهاد بُت عصر وعصر بل يستشهد  
كثَتًا بأبيات ا١تتنيب والبشار وأيب نواس اللهم إال كتب األوليُت فهي ٖتذر يف االستشهاد هبم ولكن مل 

 ما تداولت كتب ا١تتأخرين. تشتهر ومل تتداول ك

واألمر الذي فات من األولُت أيًضا ىو الدراسة ا١تستقلة للسان القرآن الكرمي وأساليبو ألن لغة القرآن 
تفوق يف مفرداتو وأساليبو وباليتو على ا١تفردات واألساليب والبالية اليت  األحيان من كثَت الكرمي يف

 القرآن الكرمي. تتداول يف كالم العرب وىذا ىو سر إعجاز

فمثال كلمة الصيام والصالة واٟتج والتقوى كلمات عربية ولكن ىي مفردات قرآنية خاصة. فإذا مل  
يتذوق أحد هبذه ا١تفردات القرآنية يف ضوء نظائرىا يف القرآن الكرمي ال يعرف مفهومها الصحيح ولو  

 كان ماىًرا يف العربية.
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اٟتذف يف القرآن الكرمي حيتاج إىل دراسة مستقلة يف وكذلك "اٟتذف" أسلوب عريب معروف ولكن  

ضوء نظائرىا يف آيات القرآن الكرمي ألهنا أبلغ وأجود ٦تا ىو معروف يف العربية. وكذلك األمر يف 
القواعد النحوية والصرفية فإن القواعد النحوية والصرفية يف القرآن الكرمي ٖتتاج إىل دراسة مستقلة ألن 

 أرفع بكثَت من العربية العامة فتختلف قواعدىا يف بعض األحيان عما ىو معروف يف عربية القرآن الكرمي
العربية والذي مل يعرف ىذه القواعد ا٠تاصة للقرآن وال جيدىا يف كتب النحو ال يفهمها فهما صحيحا 

 أو يقول كما قال ا١تستشرقون إن يف القرآن أخطاء ٨توية وصرفية ) نعوذ باهلل( 

ىذه األسس فتحت أبواب االستنباطات ا٠تطَتة من القرآن الكرمي وكثرت ا١تفاىيم وازداد ولعدم مراعاة 
 سوء التأويل وضعف حبل اهلل ا١تتُت.

واألمر الذي كان أشد منها خطًرا ىو فهم القرآن الكرمي كمجموعة من األفكار ا١تنتشرة ال يربطها شيء 
رآن الكرمي ولكن مل يعتنوا هبذا اٞتانب اعتناء خاًصا ولو أن العلماء عرفوا التناسب ا١توجود يف آيات الق

 ولو اعتنوا بو ١تا فتحت أبواب سوء التأويل. 
وعالوة على ذلك مل يرجع علماء ىذه األمة يف تدوين أصول التفسَت والتأويل وأصول الفقو وطريقة 

ىي يف كتبو "التكميل يف االستدالل إىل األسس ا٠تاصة اليت يهدي هبا القرآن الكرمي وقد ٖتدث هبا الفرا
 أصول التأويل" و"القائد إىل عيون العقائد" و"حجج القرآن" و"حكمة القرآن". 

وكذلك أشار الفراىي إىل أن منطق اليونان قاصر عن الكشف بسنن اهلل يف الكون ونظامو طريقتو مع 
نها اهلل سبحانو وتعاىل يف الناس فال بد أن نعرف الشريعة ا١تطهرة وحكمتها على الطريقة الفطرية اليت بي

٤تكم كتابو وكذلك ٚتيع أمور اٟتياة ال بد أن تدون أصو٢تا يف ضوء القرآن الكرمي من االقتصاد 
 والسياسة واالجتماع والتاريخ والفلسفة.   

 (والمخطوط المطبوع) الفراهي بتراث الثالث: التعريف المطلب
 :قسمُت إىل واألديب العلمي تراثو نقسم

 ا١تطبوع. لًتاثا :األول

 ا١تخطوط. الًتاث :الثاني

و الفراىي حياة يف طبعت اليت والدواوين والرسائل الكتب على يشتمل وىو :المطبوع التراث: األول  أ
 .ا٢تند خارج ا١تطابع من أو ا١تصنفُت ودار اٟتميدية الدائرة من وفاتو بعد



 

 

02 

 ء(1026 يوليو -يناير) يبلالد
 

53-91قراءة يف الًتاث ا١تطبوع وا١تخطوط للعالمة عبد اٟتميد الفراىي  
 

من دار الغرب االسالمي ببَتوت يف  صدرت طبعتو األوىل.نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان: 1
ه( وىو تفسَت الفراىي يشتمل على تفسَت القرآن الكرمي بدأ من آية بسم اهلل 9355م )٣2192تلدين 

وسورة الفاٖتة إىل ستُت آية من سورة البقرة وآيات من سورة آل عمران وقصار السور من آخر القرآن 
 الكرمي. 

 وىو يشتمل على ثالثة كتب: األولى(  رسائل االمام الفراهي: )المجموعة .2

الكرمي،  القرآن يف النظام وجود على حججو لبيان الفراىي أفرده جًدا قيم كتاب وىوالنظام:  دالئل
 م مث طبعت يف ىذه ايجمموعة.  9191نشرتو الدائرة اٟتميدية يف 

 عدم أن يرى ألنو الكرمي القرآن يف االساليب وجوه لبيان ألفو للفراىي قيم كتاب وىوأساليب القرآن: 
م مث صدرت طبعتو 9191 سنة اٟتميدية الدائرة طبعتو التأويل، سوء إىل يؤدي القرآن أساليب معرفة

 الثاين يف ىذه ايجمموعة.

 يف مهم كتاب وىو لتفسَته كمقدمة ألفها اليت الثالثة الكتب من وىو التكميل في أصول التأويل:
 م.9191 عام يديةاٟتم الدائرة طبعتو التأويل، أصول

 نشرتو الدائرة اٟتميدية.. رسائل اإلمام الفراهي: )المجموعة الثانية( 3

وىو كتاب نادر انتقد فيو ا١تؤلف منطق اليونان وأثبت أن ا١تنطق اليوناين خيطئ يف . حجج القرآن: 4
بعد  معظم األوقات يف الوصول إىل نتيجة صحيحة وللقرآن الكرمي منطق خاص لبيان القضايا ١تا

الطبيعيات، ولكن مل يدون ا١تسلون ىذا ا١تنطق القرآين واختاروا منطق اليونان فوقعوا يف الفنت العظيمة 
 وىذا الكتاب ٤تاولة تدوينو  

طبعتو الدائرة اٟتميدية. وىو شرح "تعليم اٟتكمة" اليت بينها اهلل سبحانو وتعاىل من . حكمة القرآن: 5
  مسؤولية بعثة الرسول صلى اهلل عليو وسلم. 

 الكرمي القرآن يف القسم أسباب بيان يف الفراىي كتب ما أروع من وىو. إمعان في أقسام القرآن: 6
 باسم الكتاب طبع األوىل ا١ترة يف ا١تؤلف، حياة يف مرتُت الكتاب ىذا طبع وقد. فيو وروده وحكمة

 النعماين شبلي العالمة ٠تصو وقد م9119 عام يف" بلكناؤ ا١تطابع أصح" مطبعة من" القرآن أقسام"
 السيد وقال العلمية األوساط يف كثَتة ضجتو وكانت م9119 عام أبريل شهر يف" الندوة" ٣تلة يف

 :ابالكت هبذا التعريف يف الندوي سليمان
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 القيم ابن ألف مث تفسَته من مواضع عدة يف الكرمي القرآن يف القسم عاجل من أول ىو الرازي اإلمام" 

 مل اٟتقيقة ويف ايجمال ىذا يف جديًدا طريًقا شق الفراىي ولكن"  القرآن أقسام يف التبيان" كتابو اهلل رٛتو
  ."كلو اإلسالمي التاريخ يف مثلو أحد يؤلف

 كتابًا أصبح حىت جديد ٨تو على ورتبو الدالئل من ٔتزيد وبرىنو الكتاب ىذا ْتوث يف الفراىي زاد مث
 ه9521 سنة كره علي يف األٛتدية ا١تطبعة من الكتاب وطبع" القرآن أقسام يف إمعان" وٝتاه جديًدا

 الكرمي القرآن دار منها طبعت مث ه9531 عام بالقاىرة السلفية ا١تطبعة من الثانية طبعتو صدرت مث
 علي اٟتسن أيب الشيخ ٝتاحة بتقدمي احملققة الطبعة الرابعة الطبعة صدرت مث ه9319 عام بالكويت

 .طبعاتو أجود وىي ه9393 عام بدمشق القلم دار مطبعة من الندوي اٟتسٍت

 نظام" لتفسَته كمقدمة الفراىي ألفها اليت الكتب سلسلة من كتاب أول ىو و . مفردات القرآن.7
 مفردات بشرح تبدأ الكرمي القرآن لتفسَت الفراىي رٝتها اليت ا٠تطة ألن" بالفرقان الفرقان لوتأوي القرآن
 الكرمي، القرآن

 اليت ا١تفردات أخذ بل اهلل رٛتو األصبهاين الرايب كاإلمام القرآن مفردات ٚتيع شرح ا١تؤلف يقصد مل
 يف وشواىدىا الكرمي القرآن من تلفة٥ت مواضع يف الواردة اشتقاقاهتا ضوء يف ففسرىا شرحها، إىل احتاج
 .العبانية يف اشتقاقاهتا إىل الكلمات بعض أصول ٖتقيق يف رجع كما العرب كالم

 األحد عبد" األستاذ باعتناء كره أعظم مَت سرائ" اصالح" مطبعة من مرة أول الكتاب صدر
 أيوب أٚتل رالدكتو  وشرح بتحقيق اإلسالمي الغرب دار نشرتو مث ه9531 عام" اإلصالحي
 الغرب دار نسخة بتصوير اٟتميدية الدائرة من طبعتان منو م وصدرت2112 عام اإلصالحي
 .اإلسالمي

 الذبيح أن اليهود ظن إلبطال الكتاب ىذا يف الفراىي تصدى. الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح: 8
 عليو إٝتاعيل ىو الذبيح أن وأثبت التوراة نصوص من عليهم اٟتجة وأقام السالم عليو إسحاق ىو

 الذبح حقيقة عن ٖتدث البحث ىذا أثناء ويف كتاهبم يف اليهود ٖتريفات من كثَت عن وكشف السالم
 .االسالم يف وأمهيتو

 وطبع ا١تذكورة السنة إىل يشَت تارخيي الكتاب واسم ه9559 عام يف الكتاب ىذا الفراىي صنف وقد
 الطبعة صدرت مث ه9121 عام ا١توافق ه9551 عام  معارف مطبعة من ا١تؤلف حياة يف الكتاب
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 عام بدمشق القلم دار من الثالثة الطبعة وصدرت ه9393 عام اٟتميدية الدائرة من منو الثانية 

 ه.9321

 الكتاب اسم ألن م9113 أو م9113 سنة ا١توافق ه9522 سنة الفراىي ألفو.جمهرة البالغة: 9
 .آنًفا ا١تذكور العام إىل يشَت تارخيي

 إىل وكتب شديًدا إعجابًا بو فأعجب النعماين شبلي العالمة إىل فصولو بعض الفراىي سلأر  وقد
 ٣تلة يف تلخيصو نشر مث بلكنؤ العلماء ندوة من الصادرة" الندوة" ٣تلة يف يلخصو سوف أنو الفراىي

 نص مع ترٚتتو لكناؤ من الصادرة البيان ٣تلة تنشر بدأت مث م9113 عام ديسمب شهر يف الندوة
 من الباقية الصفحات على أطلع مل ولكن الكتاب من صفحة عشرين ترٚتة وتوجد األردية إىل الكتاب
 .الكتاب

 .م9139 ا١توافق ه9591 عام معارف مطبعة يف مرة أول اٟتميدية الدائرة طبعتو وقد

 ترتيب وفيو إعجازه وبيان الكرمي القرآن بالية موضوع حول للفراىي الكتب أىم من البالية وٚتهرة
 وكالم الكرمي القرآن ضوء يف العربية البالية لتأسيس و٤تاولة القددية البالية على ونقد للفن جديد
 ا٠تالص. العرب

ىو ما علق الفراىي يف مصحفو من تفسَت آية أو شرح كلمة أو بيان أسلوب أو  . التعليقات.11
 ين.  عمود سورة، أو نظام اآليات. طبعت من الدائرة اٟتميدية يف ٣تلد

٣تموعة حكايات آصف اٟتكيم نقلها الفراىي من اإل٧تليزية إىل العربية . أمثال آصف الحكيم: 11
 صدرت منو عدة طبعات.

طبعتو الدائرة اٟتميدية، وىو يتحدث عن قضايا االعتقاد يف ضوء . القائد إلى عيون العقائد: 12
 آيات القرآن الكرمي. 

 يف ا١تذكورة اهلل سنن ضوء يف وا٨تطاطهم األمم رقي أسباب ا١تؤلف فيو ذكر. في ملكوت اهلل: 13
 الكوثر مطبعة من اٟتميدية الدائرة نشرتو. اإلسالم يف السياسي النظام عن أيًضا وٖتدث الكرمي القرآن

 م9199 عام

وىو كتاب يف جزئُت ألفو الفراىي باللغة األردية للمبتدئُت من طالب اللغة العربية . أسباق النحو: 14
 بسيط مباحث النحو والصرف على طريق جديد.لت
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 قصيدة رائية يف النحو، طبعت ٢تا يف حياة ا١تؤلف عدة طبعات. . تحفة االعراب: 15

وىو يشتمل على الكتب اليت أراد الفراىي تأليفها وكتب بعض فصو٢تا  :المخطوط التراث: الثاني
  مسوداتو منتشرة.وأبواهبا ولكن مل يستطع أن يكملو ككتبو األخرى بل بقي يف 

كان الفراىي يريد أن يكتب ٜتسة كتب يف ظاىر القرآن الكرمي وىو الرابع يف القرآن:  تاريخ .1
 .4صفحات 1ىذا الًتتيب وىو ٥تطوط يف 

وىو كتاب ألفو الفراىي لبيان التوافق يف نظام الكون ونظام اإلسالمية:  الديانة في النظام .2
 هلل سبحانو وتعاىل. الشريعة ا١تطهرة اليت أنز٢تا ا

 وىو ٥تطوط يف عشرة أوراق.القرآن:  أوصاف .3

أراد ا١تؤلف يف ىذا الكتاب أن حييط بأحكام الفقو اليت وردت يف آيات القرآن القرآن:  فقه .4
 الكرمي و٥تطوط ىذا الكتاب يف ستة أوراق.

 أوراق.  91ا١تسودة يف اإلنجيل:  شرح في اإلكليل .5

وقد أراد ا١تؤلف يف ىذا الكتاب أن يبُت سر األوقات والتواريخ واألشهر : واألديان األزمان .6
اليت وردت يف القرآن الكرمي ولو مسودتان يف ا١تسودة األوىل يف ثالثة أوراق وا١تسودة الثانية تشتمل على 

 ورقة  92

 وىو يف ستة أوراق.األخالق:  ومكارم األمور حقائق من األولى الحكمة في اإلشراق   .7

ىذه ا١تسودة تشتمل على المقياس:  في الراجح هو ما واختيار األعمال لوزن القسطاس .8
 ٙتانية أوراق.

  أوراق. 9وىو ٥تطوط يف الفطري:  الطريق حسب الفكري النظر .9
 وىو يشتمل على أربعة أوراق.العقل:  فوق وما العقل .11

  ورقة. 91وىو يشتمل على  الجديد: المنطق .11

وا١تقصود من الكتاب ه 1315سنة  بدأ الفراىي تأليفوالجديد،  النحو في النضيد الدر .12
 ورقة. 33بُت من عنوان الكتاب وىو ٥تطوط يف مسودتُت و٣تموع أوراقهما 

 وىو بعض أوراق مذكراتو يف النحو.النحو:  مسائل .13
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البالية ولكن مل  وقد أراد الفراىي تأليف ىذا الكتاب لشرح كتابو ٚتهرةالبالغة:  فلسفة .14
 يستطع إكمالو وىو ٥تطوط يف مسوداتو.

 المطلب الرابع: قيمة تراث الفراهي
قيمة تراث الفراىي تكمن يف كونو حافزا للدراسات اٞتديدة يف العلوم القرآنية و العلوم العربية وإحياء 

ق القرآن الكرمي وفلسفتو اٟتركات اٞتديدة يف تطهَت العلوم والفنون من العناصر األجنبية البعيدة من منط
وحكمتو وىو يدعو إىل إٚتاع األمة اإلسالمية على أساس متُت من القرآن والسنة ويشرح أسباب نشوء 
ا٠تالفات الفقهية والدينية والنزاعات ا١تنطقية والفلسفية يف األمة االسالمية ويقدم حلواًل ٢تا وأشكااًل 

و يدعو إىل األصالة يف البحث والتحقيق ويرفض اٞتمود لرفعها وصور التقريب بُت ا١تذاىب الفقهية وى
والتقليد بل حيث على دراسة العلوم االسالمية من جديد وتوثيقها ٔتصادرىا األصيلة بعيًدا من ٚتيع 
القيود الذىنية والفكرية لتخرج األمة اإلسالمية من اٞتمود العلمي والفكري الذي أصابو بعد اهنيار 

دد مرة أخرى سوق االجتهاد يف قضايا اٟتياة كما حياول الفراىي يف كتبو أن الدولة اإلسالمية وتتج
يدعو األمة اإلسالمية إىل أن تدخل يف اإلسالم بأٚتعها فال تبقى ناحية من نواحي حياهتا إال أن تكون 

يعة مستنَتة بوحي من القرآن الكرمي فال بد أن تعرف منطق القرآن الكرمي وطرق استداللو يف معرفة الشر 
اإلسالمية واٟتكمة اإل٢تية لكي تستخدمو يف معرفة مرضات رهبا يف ٥تتلف شؤون اٟتياة من االقتصاد 

 والسياسة والعدالة واالجتماع ويدون العلوم االنسانية يف ضوء القرآن الكرمي حىت تصبح أمة قرآنية.

 للفراهي المطبوع التراث جوانب في أهم قراءة: المطلب الخامس
يف الفصول السابقة أن الًتاث ا١تطبوع للفراىي يتسم بثالث جوانب مهمة وىو اٞتانب لقد مر بنا 

 العلمي واٞتانب الفكري واٞتانب االصالحي.

لقد أعد الفراىي بعد طول دراستو مشروًعا علمًيا ضخًما لدراسة القرآن الكرمي وعلومو ألنو كان يرى 
ة و٧تاحها يف معًتك اٟتياة يتعلق بعملها الصحيح على القرآن الكرمي ـــــــــــــ كما مر  ــــــــ أن فوز ىذه األم

والعمل ال يصح مامل يكن فهمو صحيًحا. والفهم الصحيح حيتاج إىل التذوق بلغتو وأساليبو وبيانو 
وطرق استداللو وا١تعرفة ْتكمو ولطائف معانيو والكالم ال يكون قويًا مؤثًرا ما مل يكن قوي التأليف 

كلمات واٞتمل، منظم األطراف يدور حول موضوع ٤تدد وخيفى كثَت من معاين الكالم إذا مل مًتابط ال
يتضح الًتكيب والنظام ولكن بسوء اٟتظ مل يعنت العلماء هبذا اٞتانب ا١تهم بل ال يزال يدرس القرآن 
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الكرمي كمجموعة أفكار منتشرة ومل يدرسو ككتاب منظم مربوط يتحدث حول مواضيع ٤تددة ولو  

 فصول وأبواب ولذلك نشأت ا٠تالفات يف األمة ألن كل فرد من أفرادىا يفرح ٔتا لديو من مفهوم اآلية.

وقد أحس الفراىي ىذا اٞتانب ا١تهم و ١تا تدبر يف آيات القرآن الكرمي وسوره بدا لو أنو نظرية النظام: 
من أولو إىل آخره فأراد أن  ال توجد ا١تناسبة يف آيات القرآن الكرمي فقط بل إنو كتاب منظم ومربوط

 آخره على إىل أولو من ومرتب منظم كالم الكرمي القرآن"وقال:دالئل النظام يوضح دالئلو فألف كتابو 
 يف مرتبة آياتو بل سوره يف وال آياتو يف ال االقتضاب من شيء فيو ليس و والًتتيب، النظم حسن ياية
 أخر ما قدم لو حىت القالئد، يف كالدر واحد لكس يف منظمة وسوره ا٠توامت يف كالفصوص سورة كل
 وادعى بأن 3."ا٢تذيان من قريب إىل يعود رٔتا بل الكالم بالية وفسدت النظام لبطل قدم ما أخر أو

 مراعاة عدم إىل سببها يرجع إمنا قلوهبم بُت وفرق ا١تسلمُت صفوف بُت نشأ الذي الشديد االختالف
 أبواب وفتحت العقائد يف ا٠تالف وقع التأويل يف ا٠تالف وقع فلما تأويالهتا يف والسور اآليات نظام

 ٔتا وتفرح الكرمي القرآن بآيات تستدل ٚتاعة كل ألن ا١تسلمُت بُت الفتنة فوقعت البعيدة التأويالت
سورة الفاتحة وسورة العصر وسورة لديها وقد طبق نظرية نظامو يف قصار السور أواًل فقام بتفسَت 

ة التين وسورة الشمس وسورة القيامة وسورة ذاريات وسورة التحريم وسورة االخالص وسور 
المرسالت وسورة عبس وسورة الكوثر وسوة الكافرون وسورة الفيل وسورة الكافرون وسورة العلق 

، مث أراد أن يؤلف تفسَت القرآن الكرمي من بدايتو فقرر أواًل أن يوضح أصولو والناس وسورة لهب
اآلية الكردية لكيال يصعب على القارئ فهم طريقتو يف التفسَت. فألف عدة كتب يف ومبادئو يف فهم 

 مفردات القرآن، وأساليب القرن، وبالية القرآن، وأصول التأويل يف آيات القرآن، والعقائد. 

ألف الفراىي كتابو  عدم االعتماد في شرح المفردات القرآنية على المعاجم العربية فقط:
لبيان طريقتو يف شرح ا١تفردات القرآنية وىو ال يتبع طريقة عامة العلماء يف تفسَت  ""مفردات القرآن

 ضوء يف ففسرىا شرحها، إىل احتاج اليت ا١تفردات أخذ ٚتيع ا١تفردات القرآنية من أو٢تا إىل آخرىا بل
 ٖتقيق يف رجع كما العرب كالم يف وشواىدىا الكرمي القرآن من ٥تتلفة مواضع يف الواردة اشتقاقاهتا

 قد العربية ا١تفردات من كثَتا أن يعتقد كان الفراىي .العبانية يف اشتقاقاهتا إىل الكلمات بعض أصول
 ٔتعناىا خيتلف معٌت يف اليوم تستخدم إهنا لذلك األلسنة واختالط العصور مر مع قيمها أو روحها تغَت

 من كثَت يف اللغة كتب تعطي ال اٟتظ سوء ومن الكرمي، القرآن نزول عند مستخدًما كان الذي
 الفرق يكون فال ا١تعٌت جرثومة إىل تؤدي وال وا١تولد القح العريب بُت تفرق وال للكلمة تاًما حًدا األحيان

 يهتد مل رٔتا اللغة كتب على واقتصر العرب كالم ديارس مل فمن"  والفرع األصل وال وايجماز اٟتقيقة بُت
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 كلو الكالم فهم سوء إىل يؤدي واحدة كلمة شرح يف فإن ا٠تطأ 9".اهلل كتاب من ا١تعاين بعض لفهم 

 9.بدًدا" ا١تلة وجعل عظيًما قوًما بو وأضل باطاًل  مذىًبا أنشأ واحدة كلمة حد يف ا٠تطأ أن" نرى وكما

كان يف مشروع االعتماد في فهم أساليب القرآن على كالم العرب الخالص ونظائر القرآن: 
يف فهم أساليب القرآن يف كتاب على حدة قبل تأليف تفسَته فبدأ كتابو  الفراىي أن يبُت طريقو

 "أساليب القرآن" ولكن مل يستطع أن يكملو ولكن يف بدايتو بُت طريقتو يف معرفة أساليب القرآن. 

كما رأينا فيما سبق أن الفراىي الدعوة إلى تأسيس البالغة القرآنية لمعرفة اعجاز القرآن الكريم: 
يدون علوم القرآن عن طريق التذوق بالقرآن الكرمي وكالم العرب الذي ىو خالص من شوائب  حياول أن

للبالية العادية وأما بالية القرآن  ا١تؤثرات األجنبية لذلك ١تا رأى البالية العربية وجد أهنا تقدم أصواًل 
وأما " يقول الفراىي: فلها أسس أخرى ٖتتاج إىل تدوينها بعد طول التدبر يف آيات القرآن الكرمي كما

البالية فاستخرجوىا من أشعار العرب واألشعار لضيق ٣تا٢تا كانت مقتصرة على جودة السبك ورشاقة 
اللفظ والبديع أما حسن االستدالل ورباط ا١تعاين وضرب األمثال واالعتبار من القصص وجر الكالم مث 

لم واالعراض إعراض الًتفع واٟتسرة حسرة العود إىل عموده والوعد والزجر والتأكيد بشدة يقُت ا١تتك
ا١تعلم الناصح ويَت ذلك ٦تا يوجد يف خطبات البلغاء ووحي األنبياء فما ذكروه يف علم البالية ألهنم 

  8"فاتتهم خطبات العرب

لقد أشار الفراىي يف عدة كتبو أن العلوم الرجوع إلى القرآن الكريم في تدوين العلوم اإلسالمية: 
 بد أن تدون يف ضوء القرآن الكرمي، فأصول التفسَت، وأصول الفقو وأصول التأويل جيب االسالمية ال

" التأويل أصول يف التكميل" كتبو يف الفراىي هبا ٖتدث أن تدون يف ضوء مبادئ القرآن الكرمي وقد
 . "القرآن حكمة"و" القرآن و"حجج" العقائد عيون إىل و"القائد

 ب التراث المخطوط للفراهيالمطلب السادس: قراءة في جوان
أما الًتاث ا١تخطوط للفراىي فهو يشتمل كما بيناه على الكتب اليت أراد الفراىي أن يؤلفها فكتب ما 
بدا لو خالل القراءة والدراسة حول موضوع أراد تأليفو ففي بعض األحيان كتب عنوان الكتاب مث ذكر 

ا٠تواطر ويف بعض األحيان كتب عنوان الكتاب مث أبوابو وفصولو مث خطبة الكتاب وبعض ما بدا لو من 
ذكر فيو ا١تعلومات اليت وجدىا حول ا١توضوع ولذلك ٧تد أن ٥تطوطاتو تبلغ أكثر من ثالثُت كتابًا فأما 
ما بلغت أوراقو ٜتسُت ورقة أو أكثر أو كان يتشابو بعض أفكاره ببعض ٚتع تالمذة الفراىي يف ٣تموعة 
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ها فبقيت مسودتو وىذه ا١تخطوطات قيمة جًدا ألهنا ٖتمل إشارات ىامة وطبعت وأما ما كان أقل من 

 للباحثُت. 

و١تا قرأت ىذه ا١تخطوطات وجدت أن معظمها يتعلق إما بعلوم اللسان أو بيان أصول القرآن يف شرح 
الئل ا١تسائل العقلية وببيان شريعة اهلل فمثاًل ٥تطوطات الدر النضيد يف النحو اٞتديد ومسائل النحو ود

إىل النحو اٞتديد وا١تعاين والعروض والبالية وفلسفة البالية وسليقة العروض تدعو إىل االصالح 
والتدوين اٞتديد لعلوم اللسان من النحو والصرف والبالية والعروض و٥تطوطات القسطاس لوزن 

وما فوق  األعمال واختيار ما ىو الراجح يف ا١تقياس والنظر الفكري حسب الطريق الفطري والعقل
العقلية و٥تطوطات أوصاف القرآن  ا١تسائل شرح يف القرآن أصول العقل وا١تنطق اٞتديد يتعلق ببيان

 وفقو القرآن واألزمان واألديان فهو يتعلق ببيان شريعة اهلل.

 .للفراهي والمخطوط المطبوع التراث تقييم :السابع المطلب
 ألفها اليت فالكتب يصيب كما خيطئ واالنسان انًاإنس كان الفراىي أن ٧تد الفراىي تراث دراسة بعد

 إىل حيتاج البعض أن ولو والتحقيق البحث من مهم جانب إىل ترشد قدمها اليت والنظريات الفراىي
 فيما طبعت اليت ا١تصادر لو تتوفر ومل أعمالو من كثَتًا يكمل أن يستطع مل الفراىي ألن الدقة من مزيد
قاتو اٟتاجة إىل النظر يف ا١تصادر اليت طبعت فيما بعد ولذلك ٧تد أن ولذلك ٧تد يف بعض ٖتقي .بعد

بعض علماء ا٢تند والعرب قد انتقدوا على بعض نظرياتو مع االعًتاف ّتالل شأنو وذكر استفادهتم من 
 ٖتقيقاتو األخرى. 

فوائد ٔتكة وقد طبع عما قليل نقد ألحد من علماء اليمن يسمى عبد الرٛتن بن حيِت ا١تعلمي من دار ال
ا١تكرمة حول تفسَت سورة الفيل وكذلك طبعت ٣تموعة من مقاالت األستاذ رضي االسالم الندوي 
بعنوان "نقد فراىي" ومع ىذه البحوث النقدية طبعت ْتوث حول آراءه ونظرياتو يف ٣تالت البلدان 

يف شبو القارة ا٢تندية  العربية ودول أوربا وظهرت عشرات ْتوث ا١تاجستَت والدكتوراه حول كتبو ورسائلو
 ودول الشرق آسيا وأوربا.

 خاتمة البحث:
كان الفراىي علًما من أعالم القرن الرابع عشر ا٢تجري أدرك زوال أسباب األمة ودعا إىل الفهم 

 الصحيح لكتاب اهلل وقام بدراسة العلوم اليت وضعت لفهمو وقدم ٖتقيقاتو فيها. 
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53-91قراءة يف الًتاث ا١تطبوع وا١تخطوط للعالمة عبد اٟتميد الفراىي  
من جديد وتطهريها من ٚتيع مؤثرات الثقافات االجنبية اليت  كما دعا إىل تدوين العلوم االسالمية 

دخلت فيها ودعا إىل أن ٕتعل األمة االسالمية القرآن الكرمي مشًسا وٚتيع العلوم االجتماعية والسياسية 
 واالقتصادية والدينية واالنسانية كواكب لو تستنَت بنوره. 

 وىي كتب قيمة مهمة للباحثُت. ألف الفراىي أكثر من عشرين كتابًا يف شرح نظرياتو

 والحواشي المراجع
 

 229التكميل يف أصول التأويل : 9
 يث، القاىرةعضيمة، عبد ا٠تالق ،دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، ، دار اٟتد 2
 2193ا١تنصور ، فيصل بن علي ، تدليس ابن مالك يف شواىد النحو، دار األلوكة للنشر الطبعة األوىل  5
 يا٧تمن طلبو قدمي مدرسة اإلصالح سرا 92عالمو ٛتيد الدين فراىي، حيات وأفكار ، مقاالت فراىي سيمينار، ص: 3
 م9112 َتم
 الدائرة اٟتميدية بدون تاريخ النشر  93لفراىي )ايجمموعة األوىل( ص،الفراىي: عبد اٟتميد ، رسائل االمام ا 3
 52، ص:  2111الفراىي: تفسَت نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ، الدائرة اٟتميدية ، الطبعة األوىل:  9
 11الفراىي : مفردات القرآن، ص:  9
 53، ص:  2111لدائرة اٟتميدية ، الطبعة األوىل: الفراىي: تفسَت نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ، ا 1


